73ª Reunião Anual da SBPC
Normas de matrícula em webminicurso
1 - Informações gerais / Datas das aulas / Prazos de matrícula /Carga horária
1.1 - Serão realizados webminicursos com temas variados.
Acesse a lista: https://reunioes.sbpcnet.org.br/73RA/lista_mc.php
1.2 - Cronograma geral
Assunto

Prazo

Observações
As vagas são limitadas e o prazo será encerrado à medida
que houver o esgotamento das vagas.
Obs.: O prazo de matrícula foi prorrogado até
18/07/2021. Sugerimos atenção - assista as aulas
gravadas antes da realização da aula ao vivo (item 1.3).

Preencher a ficha de
inscrição e escolher
webminicursos

25/05 a 30/06/2021
18/07/2021

Pagar a taxa de
matrícula

Vencimento em 1 dia
após a matrícula

Caso o pagamento não seja efetuado, a matrícula será
cancelada e a vaga liberada.

Assistir as seis
horas de aulas
gravadas

25/06 a 25/07/2021

É obrigatório assistir todas as aulas (seis horas
gravadas e duas ao vivo) para ter direito ao
certificado.

Assistir as duas
horas de aula ao
vivo

Consulte a data
específica no item 1.3

Atenção: Escolha webminicursos que você possa
participar na data agendada para a aula ao vivo,
disponível na lista do item 1.3.

Certificado

A partir de 06/09/2021

Disponível para download. Não será impresso e nem
enviado por e-mail pela SBPC.
A carga horária de cada webminicurso será de 8h/aula.

1.3 - Data e horário da aula ao vivo
Webminicurso
WMC-01
WMC-02
WMC-03
WMC-04
WMC-05
WMC-06
WMC-07
WMC-08
WMC-09
WMC-10
WMC-11
WMC-12
WMC-13
WMC-14
WMC-15
WMC-16
WMC-17

Data da aula
ao vivo
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
27/07
29/07

Horário (de
Brasília)
09h às 11h
09h às 11h
09h às 11h
09h às 11h
09h às 11h
13h às 15h
13h às 15h
13h às 15h
13h às 15h
13h às 15h
16h às 18h
15h às 17h
16h às 18h
15h às 17h
16h às 18h
17h às 19h
17h às 19h

Webminicurso
WMC-18
WMC-19
WMC-20
WMC-21
WMC-22
WMC-23
WMC-24
WMC-25
WMC-26
WMC-27
WMC-28
WMC-29
WMC-30
WMC-31
WMC-32
WMC-33
WMC-34

Data da aula
ao vivo
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
02/08
03/08
04/08
05/08
05/08
03/08
06/08

Horário (de
Brasília)
09h às 11h
09h às 11h
09h às 11h
09h às 11h
09h às 11h
13h às 15h
13h às 15h
13h às 15h
13h às 15h
13h às 15h
16h às 18h
15h às 17h
16h às 18h
15h às 17h
17h às 19h
17h às 19h
16h às 18h
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2 - Quantidade de webminicursos por pessoa / Taxa de matrícula
2.1 - Cada inscrito poderá se matricular em até cinco webminicursos.
2. 2 - O pagamento da taxa poderá ser feito, no ato da matrícula, com cartão de crédito/débito ou boleto.
2.3 - Quem ainda não é sócio(a) da SBPC poderá optar por fazer sua associação antecipadamente e usufruir do
desconto na taxa. Faça parte da SBPC e junte-se a milhares de cientistas, estudantes, pesquisadores,
professores e amigos da ciência que buscam representatividade e o desenvolvimento do país. A associação
é opcional. Mais informações sobre a SBPC e a associação estão disponíveis no site
http://portal.sbpcnet.org.br/socios/associe-se/.
2. 4 - Taxa de matrícula em webminicurso (em R$)
Taxa de matrícula em webminicurso
Quantidade de matrículas

Sócio quite da SBPC

Não Sócio

1 Webminicurso

20,00

30,00

2 Webminicursos

35,00

50,00

3 Webminicursos

50,00

70,00

4 Webminicursos

65,00

90,00

5 Webminicursos

80,00

110,00

3 - Como fazer a matrícula
3.1 - Acesse a lista de webminicursos, no site ou no Módulo dos Inscritos.
3.2 - Verifique os webminicursos com vagas abertas (haverá uma sinalização quando estiver “lotado”). Observe
os pré-requisitos obrigatórios (se houver) e, caso não possa atendê-los, escolha outra opção. As vagas
serão limitadas e preenchidas de acordo com a ordem de pagamento da taxa. O prazo final de
matrícula será antecipado, caso as vagas se esgotem.
3.3 - Escolha suas opções, de 1, 2, 3, 4 ou 5 webminicursos, preencha a ficha de inscrição (caso ainda não tenha se
inscrito), processe a matrícula e efetue o pagamento da taxa com cartão de crédito ou débito (no ato da
matrícula) ou com boleto (em até 1 dia após a inscrição).
3.4 - Se o boleto bancário não abrir na tela ou se o pagamento online não se completar no ato da matrícula, o
acesso ao pagamento estará disponível no Módulo dos Inscritos, porém o vencimento NÃO será renovado.
ATENÇÃO: Caso o pagamento não seja feito dentro prazo, a escolha do(s) webminicurso(s) será cancelada
e a vaga será liberada para outra pessoa escolher. Portanto, ao finalizar sua matrícula, pague a taxa
imediatamente para não perder sua vaga.
3.5 - A matrícula será concluída, automaticamente, em até três dias úteis após o pagamento. A SBPC não enviará
e-mail confirmando a matrícula. O próprio participante deverá acessar o Módulo dos Inscritos para
confirmar.
3.6 - Atenção: Após finalizar sua matrícula e pagar a taxa, NÃO será permitido trocar de webminicurso e nem se
inscrever em mais algum (caso você tenha escolhido 1, 2, 3 ou 4 opções). Portanto, escolha seu(s)
webminicurso(s) com cautela e certifique-se de que é(são) a(s) escolha(s) certa(s).
3.7 - Para a taxa de matrícula será emitido recibo e nota fiscal, que ficarão disponíveis no Módulo dos Inscritos.
Para a anuidade de novo sócio, será emitido apenas recibo (não nota fiscal), que ficará disponível no
Sistema de Sócios.
3.8 - Antes de fazer a inscrição, leia atentamente as normas que envolvem a sua participação, pois na ficha
de inscrição você assinará um certificado digital confirmando que leu e concorda com estas normas.
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4 - Acesso às aulas e observações importantes
4.1 - As videoaulas gravadas serão transmitidas pela plataforma Moodle e a aula ao vivo pelo Zoom. O aluno deverá
acessar todas as videoaulas pelo Módulo dos Inscritos.
4.2 - Como acessar as aulas
A partir de 25 de junho basta acessar o Módulo dos Inscritos, com o login (que é o seu e-mail) e a senha
que você cadastrou na sua Ficha de Inscrição.
Dentro do Módulo dos Inscritos estará disponível o link para seu acesso ao Moodle, onde estarão as
aulas gravadas.
Na data agendada para a aula ao vivo, o acesso para o Zoom estará divulgado no Moodle (na mesma
página das aulas gravadas).
4.3 - Quanto às aulas gravadas: O controle de presença é automático e não estará visível na tela das
videoaulas. Você poderá rever as videoaulas quantas vezes quiser (até o limite do prazo descrito no item
1.2).
4.4 - Quanto à aula ao vivo: O controle de presença na aula ao vivo também é automático. No entanto, ao
entrar na sala, preencha (no formulário de acesso) o seu NOME E SOBRENOME(S) COMPLETOS e o
mesmo e-mail cadastrado na sua inscrição.
Utilize o CHAT para interagir e o recurso Q&A para enviar questões aos palestrantes. O CHAT não será
utilizado para controle de presença. As dúvidas em relação às videoaulas devem ser enviadas pelo fórum
do Moodle até dois dias antes da aula ao vivo. Não deixe para tirar suas dúvidas somente na aula ao vivo,
pois, se houver muitas questões, o tempo da live pode ser insuficiente para esclarecer a todos.
A aula ao vivo será gravada e disponibilizada no Moodle por sete dias corridos. Porém, a visualização
posterior não dará direito ao certificado.
4.5 - O conteúdo de cada webminicurso oferecido é de total responsabilidade dos ministrantes, incluindo a
descrição da ementa e público alvo divulgados.
5 - Certificado
5.1 - Somente terá direito ao certificado quem estiver matriculado e assistir a todas as 6h/aula de videoaulas e
2h/aula ao vivo, nas datas agendadas pela SBPC (item 1) totalizando a carga horária obrigatória do
webminicurso (8h/aula). Obs.: Quem assistir apenas a gravação da live (que será disponibilizada no
Moodle), sem ter participado da aula ao vivo NÃO terá direito ao certificado.
5.2 - Para quem assistir 100% das aulas será emitido o certificado online de frequência no webminicurso, em
arquivo PDF, cujo acesso deverá ser feito pelo próprio inscrito, a partir de 06 de setembro, no site:
https://reunioes.sbpcnet.org.br/certificados/certificados.php. Atenção: Acesse o certificado depois do
prazo de emissão e no prazo máximo de 120 dias após o término do evento. Ao final deste prazo o
certificado poderá estar indisponível.
5.3 - A SBPC não fará a impressão em papel e nem o envio do certificado por e-mail.
5.4 - Caso existam minutos excedentes no tempo das aulas gravadas ou da aula ao vivo, os minutos extras não
serão somados à carga horária do certificado.
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